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Kevesebb szennyeződés, gáz,
szag

A részecskék 99,97%-át felfogja

Alkalmazáshoz csatlakoztatott

Ideális kicsi és közepes
helyiségekhez
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Intelligens tisztítás
Csatlakozás a tisztább levegőhöz

A 2000i sorozatú légtisztítók automatikusan figyelik és tisztítják a levegőt, majd

valós idejű visszajelzést adnak a levegő minőségére vonatkozóan a kijelzőn és a

csatlakoztatott alkalmazáson keresztül. Az alkalmazás a kültéri levegő

minőségével és az allergia kezelésével kapcsolatos tanácsokat is tud nyújtani.

Ideális a nappalikhoz.

Hatékony tisztítás

Csökkenti a szennyeződések, gázok, szagok mennyiségét

A szűrő áthaladó részecskék 99,97%-át felfogja

Hosszan tartó működés

Ideális közepes és nagy helyiségekhez

Intelligens tisztítás

Automatikusan figyel, reagál és tisztítja a levegőt

Vizuális visszajelzést a levegőminőségről

3 automatikus üzemmód és 5 manuális beállítás csendes alvási funkcióval

Egyedi szennyeződés mód

Levegőminőség alkalmazással

A szennyeződések kezelésére vonatkozó tanács

Tartsa szemmel a beltéri és a kültéri levegőminőséget

Irányítsa légtisztítóját bárhonnan
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Fénypontok

Hatékony tisztítás

Csúcstechnológiát felhasználó érzékelő és

tisztító rendszerével a Philips 2000 légtisztító

sorozat bizonyítottan csökkenti a

szennyeződések, szagok, illékony szerves

vegyületek, sőt, bizonyos baktériumok

mennyiségét is. Az előszűrő és a True HEPA

szűrő eltávolítja a részecskéket. Az aktív szenes

szűrő enyhíti a gázok és szagok jelenlétét.

99,97% szűrőteljesítmény

A többfázisos aktív szűrőrendszer, amely a

szűrőn áthaladó akár részecskék 99,97%-át

felfogja, egészen 0,3 mikron méretig – amely

a leggyakoribb levegőben terjedő

szennyeződések, részecskék, baktériumok és

vírusok mérete.

AeraSense technológia

A professzionális érzékelők színvonalát nyújtó

Philips AreaSense technológia a beltéri levegő

állapotának legkisebb változásait is

hatékonyan érzékeli. Folyamatosan figyeli a

levegőt, és részecskeváltozás érzékelésekor

automatikusan szabályozza a ventilátor

sebességét.

A levegőminőség vizuális megjelenítése

Az AeraSense valós időben jeleníti meg a

levegőminőséget számjegyes kijelzőjén és a

légtisztító kezelőfelületének színtárcsáján. Az 1

és 12 közötti számjegyek a beltéri levegő

minőségét jelölik: az 1 jó állapotú, a 12

szennyezett levegőt jelent. A színtárcsa egy

további vizuális jelzés, amely kék (jó

szennyeződés- és részecskeszint) és piros

(rossz szennyeződés- és részecskeszint) színek

között mozog.

Távvezérelhető légtisztító

A csatlakoztatott alkalmazás segítségével

bárhonnan szabályozhatja a légtisztítót.

Kapcsolja be légtisztítót, és az Air Matters

alkalmazáson keresztül módosíthatja a

ventilátorsebességet vagy ellenőrizheti a szűrő

élettartamát.

Kövesse figyelemmel a levegőminőséget

Az alkalmazás segítségével a beltéri és a

kültéri levegő minőségét is ellenőrizheti. A

légtisztító szüntelenül továbbítja a beltéri

levegőminőségi adatokat az alkalmazásnak,

amely a kültéri szennyezettségi és

pollenadatokkal kombinálja azokat, hogy teljes

képet adhasson önnek a levegő minőségéről.

A szennyeződések kezelésére vonatkozó

tanács

A beltéri és kültéri levegőminőség alapján az

alkalmazás tanácsot ad, hogy segítse önt a

szennyeződések kezelésében.

Számos beállítási mód

A Philips 2000i légtisztító sorozat 3

automatikus tisztítási beállítással rendelkezik:

normál üzemmód, rendkívül érzékeny

szennyeződés üzemmód és rendkívül erőteljes

baktérium és vírus üzemmód. A 3 automatikus

üzemmódon kívül a légtisztító 5 manuális

üzemmóddal is rendelkezik. Válassza ki az öt

különböző sebességbeállítás valamelyikét: az

extra csendes „Alvás” üzemmódtól kezdte,

egészen az extra erős „Turbó fokozat”

üzemmódig. Válassza ki az Ön által kívánt

légtisztításhoz ideális beállítást.

Egyedi szennyeződés mód

A Philips 2000i légtisztító sorozat ideális azok

számára, akik különösen érzékenyek a

szennyeződés anyagokra. Az üzemmód alapja

egy egyedi, szüntelenül figyelő program,

amely észleli a potenciális szennyeződés

kockázatokat, majd reagál is azokra:

automatikusan működésbe hozza a

légáramoltatást, hogy azonnal csökkenthesse

az szennyeződések számát.

Ideális nappalikhoz

A legjobb légtisztító a közepes és nagy méretű

helyiségekhez (vagy nappalikhoz), 39 m2-es

ideális területtel.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Szoba mérete: 39 m²

CADR: 333 m³/h

0,3 µm méretű részecskék eltávolítása:

99,97 %

Ultra finom részecskék eltávolítása: 20 nm

Ajánlott HEPA élettartam: 4800 óra

Ajánlott AC élettartam: 2400 óra

Hangteljesítmény: 32-64 dB (A)

Hangnyomás: 20,5-52 dB

Jellemzők

VitaShield IPS

AeraSense technológia

Visszajelzés a levegőminőségről: Számozás

szerint

PM2.5 érzékelő

Módok: 3 automatikus üzemmód

Aerodinamikus kivitel: 3 bemenet

Ventilátorsebesség: 5 beállítás

Egészséges levegő zárolása és figyelmeztetés

Időzítő: 12 óra

Motor: egyenáram

Formatervezés és kidolgozás

Szín(ek): Fehér

Vezérlőpanel színe: Fekete 7 C

A kezelőpanel típusa: Gomb

A készülék anyaga: ABS

Dekorációs tárcsa anyaga: PMMA

Műszaki adatok

Feszültség: 220–240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Vezetékhossz: 1,8 m

Energiaellátás: 56 W

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 7,7 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 9,3 kg

A termék mérete (Ho x Szé x Ma):

359*240*558

A csomagolás méretei (H x Sz x M):

412*294*612 mm

Csere

Részecskeszűrő: 883442230770

AC-szűrő: 883442030770

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír
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